
Журналістыка

В. I. ДУБОВІК

РАЁННАЯ ГАЗЕТА: ГІСТОРЫЯ I ПРАКТЫКА

Рассказывается об истории создания и 
основных функциях районных газет, факто
рах определяющих их приоритеты; называ
ются лучшие газеты и журналисты, работаю
щие в них.

The article dwells on the basic documents 
defining regional newspaper's foundation and 
organization; reason for defining its priority, fun
demental features; the way it carries out its 
functions; the names of the best newspapers 
and journalists.

Выдатным узорам рэгіянальнага друку з'яўляецца раённая газета. Ha 
выгляд -  простая, немудрагелістая і нават несамавітая чатырохпалоска 
фармату A3, якая выходзіць два або тры разы ў тыдзень колькасцю ўсяго 
некалькі тысяч экземпляраў. Вёрстка, стыль, фота, папера пакідаюць жа- 
даць лепшага... Аднак гзтая вельмі сціплая па аб'ёму, тыражу і перыядыч- 
насці (ды і па літаратурнаму, паліграфічнаму здзяйсненню) прадстаўніца 
«малой прэсы», якая ствараецца сіламі трох-чатырох супрацоўнікаў, займае 
значнае месца ў сістэме беларускай друкаванай журналістыкі. Зараз у нас 
такіх газет 118, агульны тыраж якіх -  звыш 500 тыс. экземпляраў; самыя 
тыражныя газеты (15—25 тыс. экз.) наступныя: баранавіцкая «Наш край», 
мазырская «Жыццё Палесся», «Лідская газета» і некаторыя інш. I аўтарытэт 
іх з цягам часу ўсё расце і мацнее, чаго не скажаш аб некаторых выданнях 
«вялікай прэсы», што чытацкім і пакупніцкім попытам не карыстаюцца.

Прыярытэт «раёнкі» тлумачыцца многімі прычынамі.
Па-першае, у яе паважны, уладарны заснавальнік -  раённы выканаўчы 

камітзт і раённы Савет дэпутатаў плюс калекгыў рэдакцыі (у «аб'яднанкі» -  
раённы і гарадскі выканаўчыя камітэты, раённы і гарадскі Саветы дэпутатаў 
і калектыў рздакцыі). Праблем з гаспадарамі -  адміністрацыяй раёна і гора- 
да, як правіла, не бывае: усе прапановы па тэхнічнаму пераўзбраенню пад- 
трымліваюцца, фінансаванне з рай(гар)бюджэту не затрымліваецца. Да та- 
го ж ім дзейсна дапамагаў Дзяржаўны камітзт па друку: іменна дзякуючы 
яму рэдакцыі аснашчаны сучасным настольна-выдавецкім абсталяваннем і 
лічбавымі фотакамерамі, абноўлены транспарт і інш.

Па-другое, у большасці раённых газет доўгая, амаль 85-гадовая гісто- 
рыя, багацейшы практычны вопыт і традыцыі. Напрыклад, «Полацкі веснік» 
вядзе сваё летазлічэнне з красавіка 1917 г., «Аршанская газета» -  з мая 
таго ж года, барысаўскае «Адзінства» -  з 1918 г. Асноўная маса выданняў 
гэтага рангу бярэ пачатак ад пастановы ЦК ВКП(б) «Аб рэарганізацыі сеткі 
газет у сувязі з ліквідацыяй акругоў», датаванай 11 жніўня 1930 г.: тады яны 
ствараліся на базе скасоўваемых акружных, а таксама калгасна-саўгасных і 
часткова фабрычна-завадскіх газет, а павятовыя былі іх непасрэднымі папя- 
рэдніцамі. Першымі з'явіліся на свет у адпаведнасці з гэтай пастановай вы
даны ў Асвейскім, Бабруйскім, Быхаўскім, Бягомльскім, Гомельскім, Дзяр-
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жынскім, Дубровенскім, Жлобінскім, Жыткавіцкім, Капыльскім, Клічаўскім, 
Крычаўскім, Лельчыцкім, Лагойскім, Лепельскім, Магілёўскім, Мазырскім, 
Мсціслаўскім, Плешчаніцкім, Рагачоўскім, Рэчыцкім, Сенненскім, Слуцкім, 
Старобінскім, Талачынскім, Тураўскім, Ушачскім, Чэрвеньскім, Чырвонасла- 
бадскім, Шклоўскім і іншых раёнах. Пасля ўз'яднання Заходняй Беларусі з 
БССР раённыя газеты пачалі выходзіць у Пінску, Лідзе, Валожыне, Мала- 
дзечне, Ваўкавыску, Стоўбцах, Навагрудку, Слоніме і іншых гарадах. Напя- 
рэдадні Вялікай Айчыннай вайны ў нас налічвалася 124 раённыя газеты, 
разавы тыраж якіх складаў 400 тыс. экземпляраў. У гады вайны выдаваліся 
112 падпольных раённых і міжраённых газет. Пасля вызвалення рэспублікі 
іх выпуск быў узноўлены ва ўсіх раёнах. Спачатку яны функцыяніравалі як 
органы камітэтаў КП(б)Б і райвыканкомаў, затым, з красавіка 1962 г., у 
сувязі са стварзннем тзрытарыяльных калгасна-саўгасных упраўленняў і 
міжраённых газет (60 шт.) -  як выданні абласных камітэтаў КПБ і абласных 
Саветаў дэпутатаў працоўных, а з 1963 г., калі яны былі рэарганізаваны ў 
газеты пры вытворчых калгасна-саўгасных упраўленнях, -  як органы партко- 
маў упраўленняў і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных (68 «раёнак») і як 
сумесныя органы сельскіх парткомаў і гаркомаў КПБ, раённых і гарадскіх 
Саветаў дэпутатаў працоўных (9 «аб'яднанак»); у 1965 г. у адпаведнасці з 
рашэннямі лістападаўскага (1964 г.) пленума ЦК КПСС сетка райгазет была 
зноў адноўлена, i яны набылі свой ранейшы статус.

Трэба падкрэсліць, што кіруючыя арганізацыі і афіцыйныя асобы, упаўна- 
важаныя прымаць рашэнні, адносіліся да новых парасткаў, якія сфармірава- 
ліся ў нетрах старой савецкай прэсы і закпіканы «абслугоўваць» дробна- 
маштабныя адміністрацыйна-тэрытарыяльныя падраздзяленні, з выкпючнай 
увагай. Спецыяльна гэтаму пытанню былі прысвечаны наступныя пастано- 
вы ЦК КПСС: «Аб сельскім раённым і нізавым друку» (1931 г.), «Аб паляп- 
шэнні распаўсюджання і дастаўкі раённых газет» (1931 г), «Аб раённых га
зетах» (1940 г.), «Аб мерах па паляпшэнню раённых газет» (1952 г.), «Аб 
павышэнні ролі раённых газет у камуністычным выхаванні працоўных» 
(1968 г.), «Аб далейшым паляпшэнні дзейнасці раённых і гарадскіх газет» 
(1984 г.) і інш. У перыяд няўдачлівай перабудовы (1980-я гг.) у Беларусі 
знайшлося нямала «архірэфарматараў», якія імкнуліся рэарганізаваць газе
ту: то абмяжоўвалі яе размер ці частату выхаду, то аб’ядноўвалі з абласной, 
адводзячы для гэтага толькі адну старонку, а то і ставілі крайняе пытанне (ці 
патрэбна яна наогул). У «эксперыменты» ўмяшаўся Прэзідэнт краіны: ён 
узяў дзяржаўны друк на бюджэтнае забеспячэнне, чым выратаваў яго ад 
гібелі. A ў апошнія гады А.Р. Лукашэнка тройчы падпісваў альбо ўказ, альбо 
распараджэнне, накіраваныя на паляпшэнне матэрыяльнага стану і ўздым 
дзейснасці і эфектыўнасці рэгіянальнага друку, у першую чаргу раённага.

I ўдзячная «раёнка» старалася ў даўгу не заставацца. Яна крочыла ў на- 
гу са сваёй рэспублікай, дакладна выконвала сваё прызначэнне -  аднаго з 
нямногіх на перыферыі сацыяльных інстытутаў, які працуе на падручным 
матэрыяле, працуе актыўна, уплываючы і на сваю аўдыторыю, і на другія 
сферы і тым самым дапамагаючы органам мясцовага самакіравання свое- 
часова тлумачыць нявырашаныя задачы, фармуляваць актуальныя прабле- 
мы, планамерна рэгуляваць і пастаянна трымаць пад сваім кантролем ход, 
дынаміку «тутэйшых» бягучых працэсаў. Як газета большай часткай аб сяле 
і для сяла, у асноўным сельскагаспадарчага накірунку, яна перш за ўсё кла- 
пацілася аб падрыхтоўцы матэрыялаў пра павышэнне ўраджайнасці збож- 
жавых і другіх культур, пра павелічэнне пагалоўя жывёлы і рост яе прадук- 
тыўнасці, пра ўмацаванне і ўсебаковае развіццё грамадскай і асабістай (ін- 
дывідуальнай) гаспадаркі, пра зніжэнне сабекошту і павышэнне якасці пра- 
дукцыі, вырабленай рукамі калгаснікаў і рабочых саўгасаў, увогуле, пра 
ўменне «сялянстваваць» -  такім чынам, праблемы эканамічнай бяспекі мелі
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для яе першынствуючае значэнне. A гэта зыклікала самы вялікі грамадскі 
рэзананс. Зусім невыпадкова яшчэ некалькі гадоў таму назад 28 выданняў 
атрымалі ўрадавыя ўзнагароды («Ленінскім курсам» (Крупкі), «Ленінскае 
слова» (Слаўгарад), «Родная ніва» (Клімавічы), «Сельскае жыццё» (Кругля- 
ны), «Слуцкі край», «Лепельскі край», «Голас Расоншчыны», «Навіны Ста- 
радарожчыны» і інш.).

Па-трэцяе, «раёнка» мае сур’ёзны кадравы састаў (капітал, накоплены 
цэнтралізаваным шляхам -  пераважна цераз факультзт журналістыкі Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэта), які налічвае 1180 чалавек. Сярод іх так- 
сама ёсць свае «маякі»: В.С. Даўгалычанка -  рэдактар хойніцкай раённай 
газеты «Ленінскі сцяг» і LI. Сулімаў -  рздактар чэрыкаўскай райгазеты «За- 
клік Ільіча» ўдастоены медаля «За працоўныя заслугі», С.А. Прзсняк -  рэ
дактар аб яднанай газеты «Слонімскі веснік» і А.С. Бушэнка — рэдактар чэр- 
веньскай газеты «Раённы веснік», якім прысвоена ганаровае званне заслу- 
жанага дзеяча (работніка) культуры Беларусі, Л.В. Ганчарова -  рэдактар го- 
рацкай райгазеты «Ленінскі шлях» і І.Т. Карпыза -  рэдактар раённай газеты 
«Ляхавіцкі веснік» узнагароджаны Ганаровай граматай Савета Міністраў 
рэспублікі і інш. Многія малодшыя калегі сталі лаўрэатамі Саюза журналіс- 
таў, адзначаны прэміямі, падзякамі і г. д. Усе яны адказныя журналісты, пра- 
фесіяналы, адданыя абавязку газетчыка.

A галоўнае -  у «раёнкі» шмат яўных пераваг: 1) гранічная, амаль візу- 
альная блізкасць да рэчаіснасці і шырокі, рознабаковы падыход да яе; 
2) паўнейшая дасведчанасць і абсалютная праўдзівасць публікацый; 3) апе- 
ратыўнасць інфармавання; 4) на рэдкасць спрыяльныя (зручныя) умовы 
распаўсюджання выпускаў; 5) найбольш танны кошт на падпіску, продаж ў 
розніцу і г. д., што дазваляе ёй ісці некалькі ўперадзе другіх выданняў. He, 
гэта не звычайная агульнапалітычная, універсальная газета паменшанага 
размеру і абмежаванага маштабу, а выданне асаблівае, са сваёй 
тыпалагічнай струк-турай, са сваімі зместам і формай, са сваімі чытачамі і 
«пісьменнікамі» -  са сваім статусам. Гэта газета прадметна-акрэсленая. У 
ёй няма месца агуль-ным словам, абстракцыям і «лірычным адступленням»: 
фармат малы ды не гумавы; факты, жыццёвыя выпадкі, лічбы, прозвішчы, 
імёны, адрасы -  усё тут рэальна існуючае і ўзятае «з першых рук». Планка 
праўдзівасці і аб’ек-тыўнасці тут паднята вышэй, чым у другіх выданнях, 
яшчэ і таму, што ў раё-не многае з таго, аб чым пішацца, знаёма і вядома 
пераважнай большасці чытачоў з асабістага вопыту ці цераз сваякоў, 
таварышаў па службе, віда-вочцаў ці ўдзельнікаў падзей, і малейшая 
прамашка, дапушчаная нават не-знарок, можа выкпікаць вялікія 
непрыемнасці, і ў першую чаргу для аўтара: тым больш, што «сваіх» 
журналістаў усе «ведаюць у твар».

Гэта газета ап/льналаступняя Яна піша аб нескладаных рэчах, простых 
ісцінах -  аб будзённых справах і клопатах, аб штодзённым быце, пільных 
патрэбах і звычайных запатрабаваннях сваіх «землякоў», прытым на ўзроў- 
ні гаспадаркі, аддзялення, брыгады, маленькага калектыву, ды ў такіх дэта- 
лях і падрабязнасцях, якія ў другіх газетах былі б недазволенай раскошай; 
яна даходлівая і па выкладанню матэрыялу — яе доказы і прыкпады няхіт- 
рыя і азбучна зразумелыя, мова нявычварная, праставатая, накшталт той, 
якой размаўляюць дома, у сям’і. He сакрэт, што ў раёне сярод жыхароў ня- 
мала шматдзетных жанчын, пенсіянераў і нават непісьменных людзей, -  
якія амаль нічога, апрача «раёнкі», не чытаюць (для іх яна з’яўляецца адзі- 
най крыніцай ведаў, адзінай і апошняй фіранкай у свет), і журналісты пры- 
мушаны прыстасоўваць сваю «прадукцыю» да ўзроўню «спажыўца», канеш- 
не, імкнучыся не паніжаць, а павышаць гэты ўзровень. Гэта неабходнасць 
накіравана супраць бюракратызацыі мовы, характэрнай для некаторых ін- 
шых «служыцеляў пяра»; тут, як нідзе, праяўляецца справядлівасць таго,
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што друк абавязаны не толькі інфармаваць людзей, але і падымаць іх 
культуру.

Падобнае патрабаванне існуе і ў адносінах размеру публікацый, і да сту- 
пені занятасці чытача. Справа ў тым, што ў сельскай мясцовасці Беларусі 
галоўны род заняткаў большасці насельніцтва -  сялянская праца, і людзі, 
асабліва ў гарачую пару, у перыяд пасяўной і ўборачнай, не маюць ніводнай 
вольнай хвіліны, паколькі і яны трацяцца на ўласную гаспадарку. Уклад 
жыцця патрабуе, каб усе матэрыялы: і фактаграфічныя (інфармацыйныя), і 
аналітычныя, і мастацка-публіцыстычныя, і пазітыўныя, і крытычныя, нават 
праблемныя -  былі пададзены сцісла, коратка. «Раёнцы» больш, чым дру- 
гім газетам, неабходна ўлічваць агульнаадукацыйны і культурны кругагляд 
сваіх чытачоў, іх вытворчыя, духоўныя, бытавыя, узроставыя і іншыя асаблі- 
васці.

Нарэшце, тэта газета свая, оолная перш за ўсё таму, што яна і развіва- 
ецца, прагрэсіруе дзякуючы самаму непасрэднаму ўдзелу грамадскіх (на
родных) карэспандэнтаў, якія, хоць і абцяжараны працай і не вельмі здатны 
на пісанне, тым не менш з’яўляюцца аўтарамі многіх яе выступленняў. Між 
іншым «вазіцца» з чытачамі і поштай, з пазаштатным (аўтарскім) актывам і 
рабселькорамі -  гзта патрабаванне для супрацоўнікаў «раёнкі» з прычыны 
малалікасці апарату становіцца больш важным, чым для журналістаў буйна- 
фарматных газет. У раёне амаль усе адзін аднаго ведаюць, і даўно заўва- 
жана, што калі піша вядомы, усімі паважаны таварыш, то і адносіны да таго, 
аб чым ён піша, больш даверлівыя. Таму актывіст раённай газеты -  ніхто 
іншы, як аўтарытзтны жыхар дадзенай мясцовасці: сапраўдны, прафесійны 
кіраўнік, знакаміты работнік вытворчасці, дасведчаны спецыяліст, перадавы 
механізатар і інш. Сэрцу кожнага такога пазаштатніка яна, натуральна, бліз- 
кая і дарагая, як кроўнае дзецішча.

Увогуле, можна сказаць: тэта самая масавая і самая папулярная газета, 
якая бліжэй, чым іншыя, стаіць да рзчаіснасці, што дае ёй магчымасць 
заўжды быць у сапраўднай гушчы жыцця, пранікаць ва ўсе яе поры, чэрпаць 
з яе тэмы для сваіх матэрыялаў, даходзіць да кожнага простага чалавека, 
дзе б ён ні пражываў і дзе б ні працаваў, і рабіць яго самога галоўнай дзею- 
чай асобай («героем») сваіх твораў. Вось чаму такую газету чытачы чака- 
юць і разгортваюць з нецярпеннем: «А што сёння пішуць пра нас і для нас?» 
Такая газета з’яўляецца іх сапраўдным сябрам і дарадчыкам. I невыпадкова 
гэты самы шматлікі атрад нашай журналістыкі стаў самым чытаемым у 
сваёй мясцовасці, атрымаў пастаянную прапіску ў кожным населеным 
пункце, ледзь не ў кожнай хаце, у кожнай сям’і і з поспехам робіць сваю 
вялікую, патрэбную і карысную справу.

На жаль, у многіх раённых газетах, нягледзячы на вялікі «лопат аб ix, cy- 
стракаецца шмат праблем: матэрыяльна-тэхнічных, сацыяльна-бытавых, 
кадравых, творчых і інш. У цяперашніх умовах дзяржаўна-рынкавай эканомі- 
кі ўдача спадарожнічае толькі тым лідэрам, якія могуць і зрабіць дыхтоўную 
газету, выпускаць перыядычна цікавыя нумары, і зарабіць «жывыя грошы», 
ажыццяўляць уласную фінансавую палітыку -  з такім разлікам, каб акуп- 
ляць свае сродкі вытворчасці, уносіць падаткі, выдаваць ніштаватую, пры- 
стойную зарплату, а таксама ганарар ды яшчэ крыху пакідаць на рэдакцый- 
ным рахунку ў банку. Аднак ёсць рэдактары, якім не хапае кампетэнтнасці, 
умення пісьменна распрацаваць і рэалізаваць канцэпцыю і функцыяналь- 
ную дзейнасць выдання з улікам рэалій рынка, а на асобныя з іх, відавочна, 
занадта паўплывала старая прывычка жыць па ўказцы з «вышзйшых інстан- 
цый», падпарадкоўвацца любой камандзе. He перавяліся дагэтуль і ахвот- 
нікі (аматары) пакамандаваць «беднымі раёншчыкамі»; не ўнікаючы ва ўсе 
тонкасці, складанасці адносін паміж імі, адзначым, аднак, што яны (гэтыя 
адносіны) не заўжды грунтуюцца на безумоўным даверы і часам зводзяцца
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Журналістыка

(праз сістэму датавання і іншыя віды грашовай дапамогі, а таксама праз 
практыку падбору супрацоўнікаў у адных рэдакцыях і зацвярджэння галоў- 
ных рэдактараў у другіх) да жорсткага кіравання прэсай і нават націску на 
яе. Тэта тэма для асобнага абмеркавання.
Паступіў у рэдакцыю 22.01.2002.

Вадзім Іванавіч Дубовік -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры перыядычнага 
друку.

B M  САМУСЕВІЧ

‘НАША Н ІВА”  Ў Л А ГАСФЕРЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ

Путем дискурсного анализа газеты “Наша 
Ніва“ определяется ее место и роль в разви
тии национальной логосферы -  речемысли
тельной области культуры в неразрывной 
связи с иерархией социума.

This work determines the place and the role 
of the newspaper “Nasha Niva” in the develop
ment of the national Iogosphere -  a speech-thin
king field of culture in the unseparable connec
tion with the hierarchy of socium -  by the discur
sive analysis of the newspaper “Nasha Niva” .

Сувязь логасу i соцыуму -  праблема, якая займае лінгвістаў, філосафаў, 
псіхолагаў, сацыёлагаў, журналістаў. Такая рознабаковая цікавасць тлума- 
чыцца, напэўна, тым, што грэчаскае слова logos нясе шматаспектную сзн- 
савую нагрузку (“думка”, “слова”, “розум”, “духоўны першапачатак”, “абса- 
лютная ідэя”) і таму спараджае адпаведнае сінкрэтычнае асэнсаванне. Па- 
літра гэтых значзнняў пакладзена ў аснову паняцця лагасфера (“лагасфера 
культур”), якое разумеецца як маўленча-мысліцельная галіна культуры ў 
непарыўнай сувязі з іерархіяй соцыуму. (Нацыянальная культура -  су- 
купнасць матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, лагасфера -  яе асобная 
галіна, узровень развіцця якой яскрава адбіваецца на ўзроўні агульнай 
культуры.)

Важная роля ў фарміраванні і развіцці лагасферы адводзіцца сродкам 
масавай інфармацыі. Аб’ектам нашага аналізу стала газета “Наша Ніва” 
(1906-1915) -  беларускамоўнае грамадска-палітычнае і літаратурна-мас- 
тацкае выданне, прызнанае як значнае дасягненне на шляху развіцця 
духоўнай культуры, нацыянальнай самасвядомасці беларускага соцыуму. 
“У той час чытаць газету на роднай мове было сапраўдным святам для 
многіх і многіх соцень тысяч беларусаў” (Лыч 1994,16).

Аналіз матэрыялаў “Нашай Нівы” (НИ) за 1909 г. дазволіў зафіксаваць у 
інфармацыйным полі газеты шэраг узаемазвязаных тэматычных блокаў, ча- 
тыры з якіх асноўныя і складаюць логіка-паняційнае ядро нашаніўскага дыс- 
курсу. Тэта: мы -  беларускі народ; нацыянальнае жыццё; мова; зямля. 
(Пад дыскурсам разумеем камунікацыю ў форме вербальных тэкстаў, дыс- 
тантную, з індывідуальна-калектыўным суб’ектам i масавым рассяроджаным 
адрасатам, абумоўленую сацыякультурнай сітуацыяй.) Канцэпты, якімі намі- 
нуюцца вылучаныя тэматычныя блокі, -  тэта паралельна i ключавыя словы- 
паняцці газетнага кантзксту: яны маюць высокую частотнасць, праз ix вы- 
значаецца светапоглядная пазіцыя газеты, вакол іх канцэнтруюцца іншыя 
сістэмныя паняцці, якія выконваюць кагнітыўную функцыю. Метадам кан- 
тэнт-аналізу -  семантычнага аналізу зместавай структуры слова ў шырокім 
кантэксце інфармацыйнага поля “Нашай Нівы” -  удалося вызначыць розна- 
баковае асэнсаванне ключавых паняццяў, ix ацэнку, характарыстыку, выра- 
жаную разнастайнымі формамі маўлення.

Мы -  беларускі народ. Мы -  ключавы суб’ект нашаніўскага дыскурсу. 
Семантычнае напаўненне слова “мы” -  “мужык-беларус”, “увесь беларускі 
народ”, “усе беларусы”. “Мы” ў большасці выпадкаў -  тэта неперсаніфікава-
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